Europejskie normy.

Oszczędność.

Produkty naszej marki spełniają wymogi
europejskich norm. Jesteśmy odpowiedzialni
społecznie, dlatego dbamy o środowisko
poprzez użycie do produkcji stabilizatorów
wapniowo-cynkowych, a odpady
poprodukcyjne poddawane są pełnemu
recyklingowi. Wyżej wymienione atuty
świadczą o naszej sile, stabilności
i potencjale, który cały czas rozwijamy.

Wital to nie tylko ładnie wyglądające profile,
ale też oszczędność dzięki bardzo dobrym
współczynnikom przenikania ciepła
przy niskich kosztach.

Innowacyjne technologie.
Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych dostępnych na rynku.
Współpracujemy z dostawcami surowców
z całego świata m.in. z: Niemiec, Wielkiej
Brytanii, USA, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji,
Włoch oraz Polski.

Gotowi na przyszłość
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Polski produkt.
Własna, w pełni zautomatyzowana
mieszalnia pozwala nam na produkowanie
surowca PCW do produkcji profili
okienno-drzwiowych o najwyższej jakości.
Łączymy zachodnie innowacje,
które tworzą polskie produkty,
produkty o wachlarzu nowoczesnym,
ale też i tradycyjnym lub służącym
do renowacji, o wzornictwie dopasowanym
do potrzeb i oczekiwań klientów.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital
Ryszard Tymofiejewicz
ul. Strefowa 7, 19-500 Gołdap
tel. +48 87 615 20 39
fax +48 87 615 20 83
e-mail: wital@wital-profile.pl

Jesteśmy firmą pełną pasji.
Czy można mieć pasję do profili okiennych? OCZYWIŚCIE!
Jeśli sądzisz inaczej, nie widziałeś naszej oferty.
Wybierając nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale też nasze wieloletnie doświadczenie i ideę firmy,
która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz pełen profesionalizm z którego jesteśmy dumni.
Stabilny i zrównoważony rozwój polegający na wprowadzaniu nowych produktów, które zyskały uznanie
na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów, to dowód na słuszność przyjętej
strategii rozwoju. Korzystając z funduszy europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne
i oszczędne udoskonalone od instniejących na rynku.
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RENOWACJA

PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE

PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE
RENOWACJA

– Rama renowacyjna służy do budowy okien,
które będą montowane w budynkach
zabytkowych, na starych ramach drewnianych
(bez ich demontażu).
– Przed montażem ramy renowacyjnej konieczna
jest weryfikacja ramy drewnianej pod kątem
jakości drewna (uszkodzenia, wilgoć), należy
również zagwarantować możliwość wentylowania
ramy drewnianej, pozostającej w ościeżach.
– Rama renowacyjna osadzona jest od wewnątrz.
Od zewnątrz, w zależności od uwarunkowań
budowlanych, istnieje możliwość wstawienia
odpowiedniego kątownika maskującego.
– Rama renowacyjna Wital charakteryzuje się
6 komorową konstrukcją profila o głębokości
zabudowy 70 mm, która umożliwia zastosowanie
pakietów trzyszybowych.
– Wykonanie jej z wysokiej jakości PCW, pozwala
na łatwe utrzymanie jej w czystości oraz
zabezpiecza ją przed działaniem szkodliwych
warunków atmosferycznych.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
WYSOKA JAKOŚĆ
POLSKI PRODUKT
Nasza firma to łącznie obszar ponad 5 hektarów,
na którym znajduje się dwadzieścia linii technologicznych
do produkcji profili okienno-drzwiowych.

– Niewielka wysokość zewnętrzna ramy (51 mm)
powoduje, że pomimo osadzenia jej na starej
ramie, nie zmniejsza się znacząco powierzchnia
przeszklenia okna, co zapewnia doskonałe
doświetlenie pomieszczeń.

kilkadziesiąt
kolorów
oklein

– Istnieje możliwość łączenia ramy z profilem
skrzydła prostego i półzlicowanego.
Zaokrąglone kształty nadają oknom
charakterystyczną i nowoczesną stylizację.

Kolorowe rdzenie

Okleinowanie

Profile barwione w masie pozwalają oknom zachować
estetyczny wygląd w przypadku powstania uszkodzeń
mechanicznych, które mogą pojawić się w trakcie
wieloletniej eksploatacji stolarki okiennej.

Używamy sprawdzonych, bardzo dobrych
jakościowo oklein, charakteryzujących się
wysoką odpornością chemiczną, odpornością na
warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.

